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QUÈ ÉS EL SÍNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE? 
 
� És un trastorn neurobiològic. Els primers tics apareixen     

normalment durant els primers cursos de l’educació primària. 
� Es caracteritza per la presència de múltiples tics motors 

involuntaris (parpellejos, batzegades del cap, del cos,       
ganyotes, cops,…) 

� I tics vocàlics (sorolls repetitius fets amb la boca, amb la 
gola o amb el nas). Poden presentar coprolàlia (emissió de 
paraules socialment inapropiades) o ecolàlia (repetició de 
paraules). 

� Els tics son involuntaris, intermitents i poden variar amb el 
temps. 

� Poden presentar altres trastorns associats com TDAH,    
comportament obsessiu-compulsiu i problemes             
d’aprenentatge. 

 
 
 
COM ES DETECTA? 
 
� Moviments repetitius incontrolats del cos. 
� Almenys un tic vocal.  
� Problemes d’aprenentatge: organització de l’espai i del 

temps, molt sovint amb dificultats per adquirir la                
lectoescriptura. 

� Pot estar associat amb un TDAH o amb comportaments   
obsessiu-compulsius. 

PAUTES PER INTERVENIR A L’ESCOLA: 
 
� Cal no reaccionar de forma colèrica davant del tics, tot i 

que a vegades poden ser molt molestos pel funcionament 
del grup-classe. 

� És útil deixar sortir l’alumne/a de la classe per poder deixar 
anar els tics en un espai reservat. 

� Cal recordar als companys que els tics són involuntaris. 
� És convenient  permetre alguns rituals compulsius o tics 

sempre i quan no afectin al ritme de la classe. 
� Quan hi ha una explosió incontrolada de ràbia és important 

no entrar en confrontació i reconduir la situació per tal 
d’ajudar-lo a relaxar-se i tranquil·litzar-se. 

� De vegades será necessari allargar-li el temps per realitzar 
les proves o inclús oferir-li un altre espai on pugui estar 
més tranquil. 

� Tot i que els alumnes amb ST necessiten més atenció i 
comprensió, també cal exigir-los una certa disciplina per 
poder-se adaptar  a les normes de convivència  i estar ben 
integrats a la societat. 

� És important valorar el resultat del seu treball, el progrés i 
també l’esforç. 

 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 
 
� Tenir un espai i un referent aquí adreçar-se quan els tics 

estan descontrolats. 
� Deixar fer una elecció d’entre diverses alternatives que se 

li proposen,  quan té episodis de tics descon-
trolats. 

� Evitar que moltes persones, alhora, intervin-
guin en episodis de crisi. 


